
Tisztelt Kulturális és Köznevelési Bizottság! 
  
  
Berzéki Rebeka egyéni vállalkozó, vállalkozása keretén belül ritmikus gimnasztikát oktat a           
kerületben. Versenyre készülve melegítő szettet varratnak a gyerekeknek és azzal a kéréssel            
fordult Polgármester úrhoz, hogy ezeken a ruhadarabokon az Újbuda nevet és az Újbuda lógó              
használatát szíveskedjen engedélyezni. 
  
Kérelmező bejegyzett neve: Berzéki Rebeka egyéni vállalkozó 
  
Kérelmezett, használni kívánt név: Újbuda RG 
  
Székhelye: 1119 Budapest, Rátz László u. 18. III/7.  
  
Tevékenységi köre: Ritmikusgimnasztika-oktató. 
  
A névhasználat célja: Az elnevezéssel utalni kíván kerületünkre, ezzel is erősítve az új             
generáció identitástudatát és hovatartozását. 
  
A névhasználati engedély időtartama: 2019. április 20 - június 15-ig, meghatározott           
időtartamú felhasználásra. 
  
Az Önkormányzat és a városrészek jelképeiről, használatuk rendjéről, valamint az „Újbuda”           
név és a városrészek nevének felvételéről és használatáról szóló 13/2015. (III. 25.) XI. ÖK sz.               
rendeletének 15. § (1) bekezdése értelmében „Gazdasági, társadalmi, tudományos         
szervezetek, intézmények, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok          
részére elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához vagy működésük folytatásához az        
„Újbuda”, „Újbudai”, „XI. Kerület Újbuda” megjelölés, illetve név használatának         
engedélyezéséről a Kulturális Bizottság javaslata alapján a Polgármester dönt.” 
  
A kérelmező az Újbuda logót pedig a versenyző gyermekek melegítő szettjéhez szeretné            
felhasználni, hogy a gyermekek egységes mezben jelenhessenek meg. 
  
A vagyon rendelet értelmében, a 200 millió forint értéket meg nem haladó vagyontárgy, így a               
hozzá kapcsolódó vagyoni értékű jogok (pl. használat biztosítása) feletti rendelkezés jogáról a            
Gazdasági Bizottság dönthet, így az Újbuda logó használatának engedélyezése is a Gazdasági            
Bizottság hatáskörébe tartozik. 
  
Fenti kérelmet a Bizottság már 2019. február 25-én megtárgyalta és 18/KKB/2019./II.25./           
számú határozatával úgy döntött, hogy az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.          
Ügyvezető-igazgatójának véleménye ismeretében fogja meghozni a döntést. 
  



A kérelmet leegyeztettük Kocsis Sándor igazgató úrral, véleménye szerint az Újbuda logó            
használata határozott időszakra indokolt és engedélyezhető, azonban az Újbuda név          
használata nem.  
  
Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy a rendelet értelmében tárgyalja meg az előterjesztést, és             
tegyen javaslatot Polgármester Úrnak illetve a Gazdasági Bizottságnak az „Újbuda”          
elnevezés, illetve az Újbuda logó használatával kapcsolatban. 
  
Budapest, 2019. március 12. 
 
 

dr. Hoffmann Tamás 
 polgármester megbízásából 

  
  

 dr. Téglási László 
  igazgató 

 


